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Kortmanual för Citronix skrivare Ci500, Ci700 samt Ci1000
Starta skrivaren
För att starta upp skivaren vrider man på det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida. Vänta
till skärmen slutar flimra. Nu kan man slå på bläckstrålen, genom att trycka på den gröna knappen
märkt ”Start”. På skärmen visas nu ”Stråle startas” uppe i högra hörnet. När det står ”Stråle på” är
skrivaren klar för utskrift. Om skrivaren inte går igång som den ska kanske skrivhuvudet måste
göras rent, läs i kapitlet Göra rent skrivhuvudet.

Välja ett meddelande
För att göra ett nytt meddelande eller välja ett befintligt, tryck på knappen under skärmen märkt
”Utskrift”. I listan väljer man ett meddelande genom att förflytta markeringen upp eller ned med
knapparna pil upp och pil ned. För att skriva ut det markerade meddelandet tryck på knappen
under skärmen märkt ”Starta utskrift”.
För att skapa ett nytt meddelande tryck på knappen under skärmen ”Nytt”. Nu frågar skivaren vad
du vill kalla det nya meddelandet. Här kan du skriva t ex ”ostkaka400g” eller ”artikel006” eller
något annat som är lätt att associera till produkten. När du matat in det nya namnet trycker du på
knappen Enter på tangentbordet. Nu får du välja vad för typ av fält du ska ha i utskriften, välj
exempelvis text genom att trycka på Enter. För att välja ett annat fält, förflytta markeringen med
pil upp och pil ned och tryck sedan Enter för att välja.
När du skrivit din text kan du välja storlek på texten med tangenten S för stil och välja antal rader
med X för pixel. OBS! Välj inte fler rader än vad som används i meddelandet. Tryck sedan Enter
för att spara.

Justera utskriften
Under skärmen, tryck på knappen märkt ”Justera utskrift”. Här kan du ställa in fördröjning, tryck
på tangenten F för att ange ett värde. Bredd på utskriften, tryck på tangenten B. Avstånd mellan
bokstäverna, tryck på tangenten A. Riktningen på utskriften, tryck på tangenten R. Tjock stil,
tryck på tangenten T. Samt höjden på utskriften, tryck på tangenten H. Tryck på tangenten Esc
eller Enter för att komma tillbaka till startskärmen.

Göra rent skrivhuvudet
Skrivaren meddelar om det är
något som måste göras rent. Se
bilden över ingående delar till
höger. Spruta försiktigt med MEKspray direkt på den delen som ska
göras ren och låt torka. Blås med
en gummiblåsa för kortare torktid.
Skrivhuvudet måste vara torrt!

Stänga av skrivaren
Börja med att stänga av strålen
genom att trycka på den röda knappen ”Stop”. Längst ned till höger börjar skrivaren räkna ner
sekunder. När den är klar och visar ”Stråle av” högst upp till höger då kan skrivaren stängas av
med huvudbrytaren som är det svarta reglaget på skrivarens vänstra kortsida.

www.märkmetoder.se

